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het ambacht van molenaar staat in de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco

Juni was de maand dat wij (Marijke&Marcel) genoten van
vele uitgevlogen jonge vogels op het molenerf en in de
molenbiotoop.
Jonge fazanten, jonge witte kwikstaarten, jonge
kuifeendjes, jonge koolmezen, jonge eksters, jonge
boerenzwaluwen, jonge grauwe ganzen, jonge
heggenmussen, jonge houtduiven, jonge meerkoeten,
jonge wilde eendjes, jonge kraaien,
jonge futen, jonge nijlganzen, en…..
op deze foto, jonge pimpelmezen,
die zich op de takkenconstructie
(voor de klimbonen) in de moestuin
verwonderen over de grote
lichte buitenwereld na hun
opgroeiperiode in een klein donker
nestkastje.

worden wij op vele avonden
getrakteerd op het gezang van een
merel die zijn podium heeft bovenop
het puntje van het gevlucht,
de laatste tijd zorgt een
winterkoninkje ‘s morgens in de
moestuin ook voor heerlijk gezang.
En het is wonderbaarlijk hoe hard dit
kleine vogeltje kan zingen

al vele weken zweeft een bruine
kiekendief zeer geregeld over de
molenbiotoop, op zoek naar voedsel.
Steeds weer zien wij hem/haar op
eenzelfde plek in het riet landen en
wij denken dan ook dat hij/zij daar
een nest heeft. Wij benaderen die
plek dan ook niet om de rust rondom
het mogelijke nest niet te verstoren.
Op dezelfde foto rechts zit bovenop
de lantaarnpaal van de
parkeerautomaat een kraai. Lees
verderop in deze nieuwsbrief welke
boevenstreken hij/zij uithaalt

tijdens een aantal warme
dagen in juni zagen wij aan de
noordkant van de molen (de
polderzijde) grote groepen
vissen naar lucht happen.
Tenminste wij dachten dat ze
dat deden, maar navraag bij
buurman Klaas (een fervent
visser) leerde dat het gaat om
groepen brasems die algen
eten die zich aan de
oppervlakte van het water
bevinden. De brasems, met een
lengte van 40 tot 60 cm, eten
ook watervlooien en hele kleine
visjes (speldaas)

vanaf de eettafel in de molen hebben wij een mooi uitzicht op
de geitenwei. Geregeld worden wij prettig verrast door
bezoekers als de specht, een pronkende mannetjes fazant,
familie grauwe gans en andere dieren die zich blijkbaar op hun
gemak voelen tussen de landgeiten. Daar hoort ook de haas
bij. Relaxed huppelend tussen de geiten beloopt het hazenstel
ook de geitenbruggetjes om de biotoop te bereiken. We
denken dat hun leger (schuilplek) ergens onder de
molenbrokstukken zit. En wie weet zien wij, net als voorgaande
jaren, een keer jonge haasjes door de geitenwei rennen

stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop
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Vanaf het moment dat onze stichting
vrienden van de Twiskemolen, erf en
biotoop het levenslicht zag (op 24 februari
2021 jl.) hebben zich 39 vrienden-van-deTwiskemolen en donateurs aangemeld.
Dat is natuurlijk een geweldig goede
ontwikkeling waar wij, het bestuur (Marcel,
Guus en Marijke), ontzettend blij mee zijn.
We zijn op de goede weg, dus dank aan
allen die hebben bijgedragen aan deze
goede start.

a1 en a2 = boomgaard
b = brokstukken van de windhoos 2016
c = wilde bloemen op de belthelling
d = duiventil
g = geitenstal
m = moestuin
s = molenschuur
r = roezitbank
p = twiskepolder, 2.90 m –NAP
z = boezem, 1.45 m –NAP

steun jij ons ook ?
Omarm met ons de Twiskemolen en steun ons in het onderhoud, behoud en
de ontwikkeling van het erf en de biotoop.
Ga naar https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/
Of maak je bijdrage over naar bankrek.nr.: NL53 TRIO 0320 1046 13 ten name van
Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop.
Vermeld graag of je een eenmalig bedrag doneert, of een jaarlijks terugkerend bedrag.
Heb je vragen, bel gerust even: 06-22141353.

In de volgende nieuwsbrief zijn we met de stichting een half jaar actief en brengen we een
overzichtje van onze (financiële) activiteiten. Aan het einde van het jaar brengen wij je op de
hoogte met een jaarbalans.

ANBI-status

Stichting Twiskemolen, erf en biotoop is door de
belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat je een gift aan de stichting mag aftrekken in je aangifte
inkomstenbelasting. En de stichting hoeft over de ontvangen donaties geen belasting te
betalen.
Dit is natuurlijk geweldig nieuws en we hopen dat we hiermee nog meer vertrouwen
uitstralen én nog meer vrienden en donateurs mogen verwelkomen.
Wat is een ANBI?
De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen
aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs.
ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

toetreding tot het genootschap……
In de vorige nieuwsbrief (nr.84) heb je kunnen lezen over het
Noord-Hollandse project Ode aan het landschap.
Op 19 mei j.. om precies 16.00 uur trad de Twiskemolen,
als onderdeel van dit project, toe tot
Het genootschap van 21 fluisterende
molens. De toetreding vond plaats bij de
molen door middel van het overhandigen
van een gedicht door wethouder
Eric Heinrich van Landsmeer aan molenaar
Marcel

Al eeuwenlang zijn
de Noord-Hollandse
molens iconen van trots
in onze cultuurhistorie. Daarom is er nu een
molenroute ontwikkeld voor op je telefoon.
Tijdens die route kun je een podcast beluisteren
met verhalen uit het heden en verleden en krijg
je vergezichten over de toekomst van de
provincie. Je hoeft niet alleen te reizen: in de
podcast reist Roos Schlikker (presentator,
columnist en schrijver) met je mee. Kijk op de
website voor meer leuke, uitgebreide én
interessante onderdelen:
https://www.odeaanhetlandschapnh.nl/evenementen/fluisterende-molens/
het gedicht is gedrukt op ambachtelijk gemaakt papier van papiermolen De Schoolmeester in Westzaan

hooibaaltjes voor de winter
Eigenlijk gaat het elk jaar zo; tijdens zeer warme dagen in de zomer ben je met een groepje mensen
flink aan het sjouwen om wintervoer voor de dieren veilig te stellen. De eerste mooie warme dagen in
juni zorgden ervoor dat gemaaid, gedroogd en geperst kon
worden om tot een flinke hoeveelheid hooibaaltjes te komen.
Boer Wouter Joop van zorgboerderij De Marsen nam het
initiatief en samen met zijn hulpboeren en wij (M&M) werden
ruim 150 hooibalen opgeslagen op de hooizolder van de
boerderij en in de kleine hooiberg bij de Twiskemolen.
De gezamenlijke sjouwklus is dan wel even pittig op zulke
warme dagen, maar het is zeker ook een feestelijk
gebeuren.

foto links: Marcel en
Katrien. Ondanks de
warmte toch overalls
aan om het gekriebel
van de hooisprietjes
tegen te gaan
foto rechts: hulpboeren Arthur
(links) en Mustapha staan
tevreden voor een gevulde
aanhanger. Op de achtergrond
zorgboerderij De Marsen

sterk verminderde fruitoogst
De foto rechts lieten wij zien in de vorige
nieuwsbrief; één van de drie rijk bloeiende
goudrenetten, onderdeel van de ruim 20
fruitbomen op het molenerf.
De afgelopen jaren waren wij reuze
enthousiast over de fruitopbrengst van de
de stippelmot
appel-, peren- en pruimenbomen.
Dit voorjaar begon goed, alle fruitbomen kwamen fraai in bloei. En
we hadden geluk met de nachtvorst, die hier in het westen van het
land minimaal was en daarmee de bloesems niet kapot liet vriezen.
Maar………, de stippelmot gooide flink roet in het eten en bij het
schrijven van deze nieuwsbrief lijkt een familie kraai er ook nog eens
een schepje bovenop te doen. Wat is er aan de hand?
Elk jaar hebben wij wel wat ‘last’ van de stippelmot, die in de fase
van ontwikkeling als rupsje veel blad weg eet en veel sterke spinsels
fabriceert.
Afgelopen jaren konden wij redelijk goed de controle houden over de
ontwikkeling van de stippelmot door de groepjes rupsen (die zich
graag met spinsel beschermen) met de hand uit de bomen te
verwijderen. Dit jaar was er geen beginnen aan; ze
ontwikkelden zich sneller dan wij konden ingrijpen. Vooral
de goudrenetten en de Cox’s Orange Pippin zijn zwaar
getroffen.

in de vorige nieuwsbrief lieten wij
met trots deze foto zien van een
overdadig bloeiende goudrenet

foto boven: de
boosdoeners eten
graag in
groepsverband

bij het schrijven van deze
nieuwsbrief verpoppen de
rupsjes zich massaal, ook
liefst in groepsverband

foto links: in vergelijking met de volop bloeiende goudrenet
2 maanden geleden, ziet de boom er nu werkelijk niet uit
met veel weggegeten en verdord blad en heel veel restanten
spinsels. De boom heeft er verder weinig onder te lijden,
jong groen blad begint alweer te ontluiken. Maar de
appeloogst van deze boom kunnen we dit jaar wel vergeten

Een andere oorzaak
van verminderde
fruitgroei dit jaar bij
ons op het molenerf
komt door een familie
kraai; pa en moe met
hun vier jongen
pikken met grof geweld veel klein groeiend fruit
kapot. Hoe klein en hard het jonge fruit ook is,
ze hakken er flink op in. Ons handgeklap zorgt
ervoor dat de familie meteen wegvliegt, maar
zo’n kleine honderd meter verder zien we ze op 2
lantaarnpalen zitten, met geduld wachtend tot
wij uit ‘t zicht zijn verdwenen om vervolgens
terug te vliegen naar ons erf……
…….de boeven. één van de vele aangepikte appeltjes

een deel van de familie kraai
bovenop een perenboom

sociale media
Het onder de aandacht brengen van de monumentale Twiskemolen als zeer bijzonder hybridegemaal
met zijn cultuurhistorisch erf en interessante biotoop is één van de speerpunten van de stichting.
Vanaf 2011, toen wij, Marcel en Marijke, de molen gingen bewonen, is veel aandacht besteed aan de
website twiskemolen.nl . Onder de bezielende en deskundige leiding van webmaster Arno Schouten is
de website altijd up-to-date gebleven en is de website hét presentatiebaken van de Twiskemolen,
samen met zijn erf en biotoop.
Daarnaast zijn de contacten met de diverse (regionale) media ook altijd serieus bijgehouden.
De Twiskemolen nieuwsbrieven (waarvan je nu de 85 ste uitgave leest) worden wijd verspreid via e-mail
en krijgen ook structureel aandacht op Facebook en Twitter.
Twiskemolen is ook actief op Instagram en wel op 2 manieren.

1

Het account twiskemolen laat zien of én hoe de molen functioneert op het moment dat je dit
account bekijkt. Makkelijk voor iedereen die alleen of in groepsverband (bv. tourtrips vanuit
Amsterdam) op afstand benieuwd is of de Twiskemolen functioneert en op welke manier.

2

Het account twiskemolen_erf_en_biotoop geeft met foto’s en korte filmpjes een kijkje in
het molenaarsleven. Hieronder een kleine greep uit de vele foto’s (met bijbehorende verkorte
tekst).

de gepensioneerde solex
(+ familiegeschiedenis)
siert het molenerf

landgeitmoeder
(genaamd Spreeuw) met
haar lam Akke Mooi

opkomende erwt en peul
tijdelijk afgeschermd met
hondekop-treinruiten

een door houtworm
aangetaste bokkenkar
siert nu het molenerf

de grote veldhommel
neemt ‘t huis over van de
pas uitgevlogen mezen

op het molenerf, in de
kas, groeit de heerlijke
Arjolle-druif

tot onze verrassing dit
jaar de bijenorchis (4
stuks) op het molenerf

de Twiskemolen draait nu
met 4 witte zeilen,
dus….… het is zooooomer

Nieuwsgierig naar ons leven als molenaarsgezin? Nieuwgierig naar het onderhoud en de ontwikkeling
van het molenerf en de molenbiotoop? Wij brengen je --naast deze nieuwsbrief-- ook op de hoogte via
instagram met het account twiskemolen_erf_en_biotoop

kort en laatste nieuws

In Noord-Holland heeft het waterschap
noodpompen ingezet om de enorme hoeveelheid
water weg te kunnen werken. Dit nieuws
verspreidde zich snel op vrijdagavond 18 juni en de
dag erna toen vooral langs de Noordzeekust het
regenwater met bakken uit de hemel kwam. “In het
gebied tussen Castricum en Schoorl viel in anderhalf
uur 80 tot 100 millimeter regen”, zei een
woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier in de media. "Er viel een hoeveelheid
regen die normaal in een maand valt. Tegen deze
hoeveelheden zijn we niet opgewassen. Niemand kon
inschatten dat de buien zich tot deze grote
hoeveelheden neerslag zouden ontwikkelen. De
voorspellingen gaven 20 tot 30 mm water aan”.

Een aantal monumentale poldermolens
in de getroffen regio hielpen het
waterschap door meerdere dagen op
windkracht water weg te malen, naast
de ruim 400 kleinere en grotere
elektrische gemalen en 8 mobiele
noodpompen in de provincie.

In de omgeving van de Twiskemolen is op de bewuste
dag van 18 juni ‘slechts’ 26 mm regen gevallen. Altijd nog wel een flinke hoeveelheid regen
die door de Twiskemolen gecontroleerd kon worden weggemalen. De meeste poldermolens in
Noord-Holland kunnen het waterschap bijstaan bij dit soort extreem zware regenbuien omdat
de modernere elektrische gemalen vaak naast of in de buurt van de monumentale
poldermolen zijn gesitueerd.
Bij de Twiskemolen is het samenspel van oud en nieuw niet mogelijk, omdat het moderne
gemaal en de monumentale molen één geheel zijn. Er is 1 vijzel voor de 650 hectare
Twiskepolder en die vijzel in de Twiskemolen wordt op windkracht aangedreven óf elektrisch.

Op 11, 12 en 13 april
werden op het molenerf en
in de molenbiotoop
respectievelijk 1, 2 en 3
lammeren geboren.
Het gaat erg goed met ze,
ze groeien flink en
donderjagen door de geitenwei en door de biotoop.
13 april jl.: ruim 1 uur na de

2 juli jl.: de drieling 2½ maand

Bij de geboorte van de drieling
geboorte van de drieling (het
later. Kleine Aa in het midden,
hadden wij enige zorg over 1
derde lam is niet in beeld). Het
links van haar broer Aquarius,
verschil in grootte is goed te zien
rechts broer Archimedes
van de 3, die veel te klein was
bij de geboorte. Wij hebben de
dierenarts het kleine dametje laten controleren, het bleek gelukkig een volgroeid lam.
Een landgeit heeft een uier met 2 spenen, je zult begrijpen dat de 2 grotere broers al snel aan
de uier zouden gaan hangen. De dierenarts bood ons biest aan (van haar eigen boerderij) en
met deze ondersteuning bleek de kleine na de eerste dagen sterk genoeg om het drinken bij
haar moeder met haar broers af te wisselen. Moedergeit, Olijfje genaamd, heeft de afgelopen
maanden steeds goed in de gaten gehad of alle drie de lammeren voldoende melk bij haar
dronken. Een dikke pluim voor geit Olijfje dus.
Alle geregistreerde landgeiten in het land (het is een zeldzaam huisdierras) hebben een naam.
Jaarlijks wordt landelijk bepaald met welke letter de naam begint. Dit jaar, 2021, beginnen alle
namen met een A. Het bedenken van de namen heeft bij ons altijd wat tijd nodig omdat we
graag een naam geven die past bij het karakter van het lam. Het kleine geitlam kreeg in het
begin natuurlijk erg veel aandacht waardoor wij haar al snel ‘Kleine Aa’ zijn gaan noemen.
Meer over de achtergrond van de geitennamen van dit jaar in de volgende nieuwsbrief.

